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Resumo 

Uma estratégia bastante utilizada na educação tradicional e corporativa, a Gamificação mostra 

uma ampla gama de possibilidades, que a permitem ser utilizada em diferentes realidades, 

com diferentes finalidades e por diferentes públicos. O presente trabalho relata a utilização da 

Gamificação como estratégia para captação de recursos pelo Time Enactus FZEA USP, 

explorando seus conceitos e mostrando a viabilidade de utilizar a mesma proposta para grupos 

e organizações de diversos tamanhos, tendo objetivos além da captação de recursos, como o 

desenvolvimento de colaboradores e aumento de engajamento da equipe. 
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Abstract 

A strategy widely used in traditional and corporate education, Gamification shows a wide 

range of possibilities, which allow it to be used in different realities, for different purposes 

and by different audiences. The present work reports the use of Gamification as a strategy for 

fundraising by Team Enactus FZEA USP, exploring its concepts and showing the feasibility 

of using the same proposal for groups and organizations of different sizes, with objectives 

beyond fundraising, such as employee development and increased team engagement. 
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INTRODUÇÃO 

 Hisrich & Peter (2004) defendem que o papel do empreendedorismo vai além do 

âmbito econômico e de produção, mas também envolve constituir mudanças nas estruturas, do 

negócio e da própria sociedade. Tal lógica explica de maneira sucinta o pensamento que dá 

sentido ao empreendedorismo social, que segundo Austin, Stevenson & Wei-Skillern (2006), 

é um viés do empreendedorismo que vincula atividades empresariais com algum objetivo e 

viés social em sua missão. 

O programa Enactus, presente em 37 países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, 

trabalha com estudantes universitários, no desenvolvimento de projetos de empreendedorismo 

social pelos Times Enactus. Estas atividades demandam recursos a serem utilizados na 

manutenção das atividades do time e nos custos e investimentos dos projetos. Os Times, 

então, desenvolvem atividades de captação de recursos que visam suprir estas demandas, 

sendo este um grande desafio para os times Enactus. 

No cenário do Time Enactus FZEA USP no ciclo 2014/2015 (entre julho de 2014 e 

julho de 2015), houve a criação da iniciativa denominada “Enactus Game”, surgindo como 

uma gamificação idealizada pelo departamento de Marketing, liderado pelo estudante Victor 

Kim Fukue, e departamento Jurídico & Financeiro, liderado por Diego Morimoto Caballero 

Llanes. Iniciativa esta que foi inspirada pela leitura da obra “Se eu soubesse aos 20”, da 

autora Tina Seelig. Seelig (2007), diretora executiva do Programa de Empreendimentos 

Tecnológicos da Universidade de Stanford, em seu livro, defende em seu livro, que ambientes 

que incentivam empreendedorismo e inovação, sendo assim mais tolerantes ao risco. Sendo 

uma organização que visa desenvolver o empreendedorismo social, e tendo a Inovação como 

um de seus valores, o Time Enactus FZEA USP abraçou o risco, incentivando a inovação e 

criatividade de seus membros, na primeira edição do Enactus Game, uma gamificação da 

captação de recursos. 

Ganhando maior expressividade com a popularização dos games nos anos 2000, a 

Gamificação atingiu novas dimensões ao ser aplicada nas mais diferentes realidades, como em 

ambientes educacionais e corporativos, e com os mais diversos formatos, seguindo o princípio 

de ter regras pré estabelecidas que deverão ser seguidas, tendo como contrapartida, oferecer 

aos usuários estímulos caso estes cumpram os objetivos do jogo. Estímulos esses que podem 

ser aprendizados, motivações (MENEZES et al., 2014), e no episódio em questão, 
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aprendizados atrelados ao desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, e 

motivações ligadas à captação de recursos para as atividades e projetos do Time. 

Leal (2019) elenca em sua obra 5 itens que considera essenciais para uma gamificação: 

 

“Qualquer jogo é (1) uma atividade livre, mas que precisa de (2) regras 

para acontecer. Dentro desta experiência, existe de alguma forma um (3) 

conflito a ser resolvido, pro bem ou pro mal. Todas estas definições falam 

sobre (4) resultados mensuráveis de alguma maneira e também sobre (5) 

imersão, sobre a sensação de estar em outra realidade.” (LEAL, 2019). 

 

Este trabalho relata a ideação e execução do Enactus Game edição 2014/2015, seus 

resultados e repercussões, que resultaram na segunda edição, o Enactus Game 2015/2016, de 

responsabilidade também do departamento de Marketing, liderado por Vitor Vanucchi Ungari 

e pelo departamento Jurídico & Financeiro, liderado por Francielle de Oliveira. 

 

OBJETIVOS 

Com o intuito inicial de captar recursos para os projetos ativos do Time Enactus FZEA 

USP e para as atividades internas da organização, o Enactus Game teve objetivos mais 

específicos, elaborados por toda diretoria da organização e alinhados ao planejamento 

estratégico do Time, dividindo-os em 3 áreas: Financeiro, Cultura Organizacional e 

Desenvolvimento de membros. 

• Objetivos Financeiros: captar recursos para iniciar o processo de formalização da 

Organização, englobando a criação do Estatuto Social, custos de cartório inicial e criação 

do CNPJ. 

• Objetivos de Cultura Organizacional: promover maior integração, um ambiente de 

trabalho mais coeso e maior participação dos membros em atividades além das de Projeto 

e Departamento. Almeida (2013) argumenta em seu trabalho que, assim como a 

motivação, a comunicação entre os colaboradores é de grande importância para o 

desenvolvimento da organização. Ferreira (2016) explica em seu trabalho a dificuldade 

que os líderes, no século XXI, têm para engajar os colaboradores e stakeholders da 

organização, e defende a Gamificação como uma opção viável e interessante para 

trabalhar esse aspecto dentro das organizações.  



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

 

• Objetivo de Desenvolvimento de Membros: desenvolver maior visão empreendedora nos 

membros. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização do Enactus Game a diretoria da organização criou diretrizes para os 

participantes, com base nos objetivos a serem atingidos, nas características e limitações 

organizacionais, oriundas e resultantes do organograma matricial. Para a formação das 

equipes, a organização foi dividida em cinco equipes, mesclando pessoas de projetos e 

departamentos, a fim de promover maior integração e proporcionar conhecimentos de 

diversas áreas, com pessoas de diferentes formações em todas as equipes. 

Tendo como base a definição de Leal (2019) para a construção de uma gamificação, o 

primeiro ponto que o autor apresenta é uma atividade livre, o que é visto na proposta do 

Enactus Game, posto que cada equipe teria liberdade para escolher as ações de captação que 

seriam executadas, apenas tendo como regra que tal atividade fosse condizente com os valores 

do Time. Tal liberdade se aplica à escolha das ações, local de realização das atividades, 

público alvo, e por fim, a execução. 

O segundo ponto, na definição de Leal (2019) são as regras estabelecidas, que, no 

Enactus Game seriam o respeito aos valores do Time, não sendo propostas ou executadas 

atividades ilegais e que conflitassem com tais valores, o registro de todas as atividades 

executadas, bem como os custos e lucros provenientes destas. 

O conflito a ser resolvido é o terceiro ponto elencado por Leal (2019), sendo este, no 

Enactus Game a maior multiplicação da quantia fornecida inicialmente pelo time, R$ 10,00, 

dentro do período de execução do Game, 30 dias. Visando ter uma maior maturidade 

financeira, a diretoria da organização era contra os próprios membros utilizarem seus recursos 

pessoais como forma ou meio de captação do Time, essa quantia foi estipulada pela diretoria e 

entregue para todas as equipes, como um investimento inicial. As equipes poderiam 

acrescentar seus recursos pessoais para aumentar esse investimento inicial, porém apenas se 

julgassem necessário, ou se fizesse parte de sua estratégia. 

O quarto ponto elencado por Leal (2019) é a obtenção de resultados mensuráveis, o 

que está alinhado com os Objetivos Financeiros do Enactus Game, e o que determinaria a 
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equipe vencedora. Estes resultados deveriam ser comprovados e entregues à Diretoria 

Executiva ao fim do Game. 

A Imersão, explicada por Leal (2019) como a sensação de estar em outra realidade, é o 

último ponto de sua definição de gamificação, sendo esta, de maneira mais sutil, atrelada aos 

objetivos de Cultura Organizacional e Desenvolvimento de Membros. Na realização do 

Enactus Game este ponto foi executado ao, durante o mês de realização do Game, os 

membros do Time estarem imersos na criação de sua captação de recursos, similar à uma 

maratona de criação de negócios, na qual o dia a dia dos participantes era diferente do 

rotineiro do time. Reuniões constantes, comunicação e tomada de decisões com uma nova 

equipe, follow up e execução de atividades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em sua primeira edição, realizado no ciclo 2014/2015, os Objetivos Financeiros do 

Enactus Game foram atingidos. Com a quantia alcançada com as atividades foi possível dar 

início ao processo de formalização do time, dando entrada no registro do Estatuto Social da 

organização, em cartório, incluindo, também os custos de cópias e autenticações necessárias, 

totalizando aproximadamente R$ 250,00. Também foi possível arcar com os custos da criação 

do CNPJ, sendo exatos R$ 250,00. A quantia utilizada nos procedimentos de formalização do 

time foram apenas parte do valor arrecadado, conseguindo o time, na época, começar um 

pequeno fundo para futuras demandas financeiras do time. Nesta primeira edição o Time 

arrecadou cerca de R$ 1000,00. 

Quanto aos Objetivos de Cultura Organizacional, estes também foram atingidos. 

Houve um aumento de 18% na participação dos membros no Campeonato Nacional Enactus 

Brasil (atualmente conhecido como ENEB – Evento Nacional Enactus Brasil) em relação ao 

ciclo anterior. Houve também um aumento de 160% do número de eventos internos extra 

projeto e extra departamento, como Confraternizações, e eventos em eventos da rede, como 

TTCs (Team Training Conferences), TTCxs (Team Training Conferences organizadas por 

Times Enactus e estudantes da rede) e integrações internas do Time. 

O Objetivo de Desenvolvimento de Membros também foi atingido e comprovado pelo 

crescimento de indicadores como o aumento de 50% no número de candidatos à liderança do 

time; a maior proporção de candidatos por vaga, que anteriormente era 2:1 e passou a ser 3:1. 

Por iniciativa dos membros, algo que não havia acontecido anteriormente, a participação na 
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criação de 2 eventos juntamente com outros times, o TTCx Ribeirão Preto e a Imersão de 

Times do interior de São Paulo, realizada em Itirapina.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os efeitos da realização do Enactus Game foram fortemente percebidos na gestão de 

sua realização, 2014/2015, e tiveram também repercussões nas gestões posteriores. Com os 

três objetivos atingidos, consolidou-se como uma ferramenta de grande valia para o time. A 

proposta sofreu alterações ao longo dos anos, e seus frutos persistem até hoje no Time 

Enactus FZEA USP. Uma das atividades que surgiu como atividade de equipe do Enactus 

Game 2016/2017 e até hoje é tida como uma atividade tradicional anual de captação de 

recursos do Time, é a Corrida Enactus, que ficou conhecida e marcada na Universidade e no 

Município, como uma atividade do Time Enactus. 

Na edição posterior, o Enactus Game 2015/2016 o valor arrecadado quadruplicou, 

totalizando cerca de R$ 4200,00. Este valor também atingiu os objetivos financeiros, que 

consistiam em arcar com os custos da viagem dos apresentadores do Time ao ENEB 2016, e a 

manutenção por alguns meses dos custos com o contador do Time. E nos anos anteriores o 

lucro continuou aumentando, comprovando não somente a efetividade da Gamificação e seus 

frutos, como o amadurecimento da visão empreendedora da equipe, que ciclo após ciclo, 

apresenta resultados mais expressivos. 
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